สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
ข้ อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 18 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 19 คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั ้ หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน
ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้ องระบุเหตุผลในการขอเรี ยก
ประชุมให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึง่ เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดจะบัญญัติ
ไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 21 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 26 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
การส่งหนังสือนัดประชุมให้ สง่ มอบให้ แก่ผ้ รู ับหรื อผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรื อส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดสถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึง่
ข้ อ 27 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้ เรี ยกนัดเวลาใด ๆ ถ้ าได้ ลว่ งเวลานันไปแล้
้
วหนึ่งชัว่ โมง แต่รวมจานวนผู้ถือหุ้นและ
จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้ าการนัดประชุมนันได้
้ เรี ยกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ก็ให้ เลิกการประชุม และให้ การประชุมนันเป็
้ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมนันเรี
้ ยกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้
เรี ยกนัดใหม่อีกคราวหนึง่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุม
ครัง้ หลังนี ้ไม่จาต้ องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 28 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม
ในการนี ้ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้ เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลือ่ นการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และ
เวลาที่จะประชุมครัง้ ที่ตอ่ ไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 22 ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉัน ทะให้ บุคคลซึ่งบรรลุนิติ ภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือ
มอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
มีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะ
เพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 23 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรื อกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติ
เรื่ องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่ โดยวิธีเปิ ดเผยหรื อลงคะแนนลับ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้น
ที่ถืออยูแ่ ละหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานที่ประชุมกาหนด
ข้ อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้ าผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมตินนั ้ ผู้ถือหุ้นนันจะออกเสี
้
ยงลงคะแนนในมตินนั ้
ไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 29 ให้ มีกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าเก้ าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึง่ แต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

บรรลุนิติภาวะ
กรณีที่ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นต้ องมีสญ
ั ชาติไทย
ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการหรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่

ข้ อ 30 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิ
เลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตั ้งในครั ง้ นั ้น
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะ
ทาให้ เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ข้ อ 36 ในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
จากัดนัน้ ให้ ใช้ วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตาแหน่งยังไม่ครบจานวนตามวรรคแรก
ก็ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกัน ส่วนในปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกไปนันจะรั
้ บเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
การมอบอานาจและการกาหนดค่ าตอบแทนให้ คณะอนุกรรมการ
ข้ อ 40 คณะกรรมการจะมอบอานาจให้ แก่กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรื อนิติบคุ คลก็ได้
ให้ กระทาร่วมกันหรื อแยกกันเพื่อกระทาอย่างหนึง่ อย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกาหนด คณะกรรมการมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงหรื อถอนอานาจที่ได้ มอบให้ ไว้
แก่บคุ คลนัน้ หรื อให้ บคุ คลนันพ้
้ นจากหน้ าที่และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นขึ ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม
บุคคลผู้ได้ รับมอบอานาจหรื อแต่งตังนั
้ นจะต้
้ องปฏิบตั ิงานตามข้ อบังคับคาสัง่ และนโยบายที่คณะกรรมการ
ได้ ให้ ไว้
การจ่ ายค่ าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้ อ 42 ให้ กรรมการได้ คา่ ตอบแทนและโบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ กาหนดให้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี ้ให้ แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ
41

การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อ 45 คณะกรรมการมีอานาจเสนอผลกาไรที่ได้ ในปี ใดหรื อที่สะสมไว้ ในปี ก่อนออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลในปี ใด ๆ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อเสนอให้ จดั ผลกาไรเป็ นประการอื่นก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่ าบริ ษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคาบอกกล่าวจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 47 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
การออกหุ้นกู้
ข้ อ 51 บริ ษัทอาจออกหุ้นกู้เสนอขายต่อประชาชนได้ โดยให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
การออกหุ้นกู้ต้องให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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